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( Haa ipa aaa )

Komencas la somero, sezono dum kiu multaj 
geesperantistoj partoprenas E-kongresojn kaj 
renkontiĝojn, kaj enlandajn kaj internaciajn.
Ni deziras al nia diligenta kolegaro agrablan 
someron kaj sukcesan poresperantan laboron, kaj 
profitas la okazon por fari alvokon ĉeesti nian 
regionan E-kongreson, kiu okazos, ne somere sed 
autune.
Ĝis revido, do!



iv-a uaireveno ac ia ĝemeligo <sgsincs-a;astriiion

e/SIMf;s.

La 29-a al 30-a de agrilo okazis en la urbeto 'Piedras-Blancas' (Castrillĉnl la 10-a datreveno de la 
fratiĝo de tiu asturia urbo kun la tranca urbo ksinos. La celebrado de la datreveno konsistas el du 
renkontiĝoj: la unua, ĉi-tiu, en Castrillons la dua okazos en djgsincs venonta monato oktobro. Kelk- 
cento da gefrancanoj el figsines kaj Bordeaux vizitis tiuokaze Castrillĉn. Ili estis ricevitaj, 
gastigitaj kaj regalitaj de (roksimuma nombro da ^asturianoj el tiu distrikto.
fie indas pridetali ĉiujn (esterojn, ĉiujn oficialajn kaj ne-oficialajn aktojn okazintaj dum la 
dutaga restado de la ge-cgsinanoj en Castillon. Fakte, tiu renkontiĝo tre alĝustigis al la modelo 
de tiaspeca) renkonliĝo-festoj Inter gemelitaj urboj el malsamaj landoj.
ge ni iom atentas pri ĉi tiu konkreta urbfrat-festo estas pro tio ke en ĝi eslis io interesa de 
vidpunkto de Esperanto, fie okazas ofte, almenaŭ ne en nia regiono, ke en tiuj renkontiĝoj 
partoprenu geesperantistoj el ambaŭ gemelitaj urboj, ti-fojc okazis renkontiĝo ene de la 
renkontiĝo, fii flgsines venis tri samideanino!, kaj renkontiĝis kun ili gesamideanoj el la di-grupoj 
de la asturiaj urboj Aviles kaj Gijdn. tiuj ĉi aperas en la ĉi-paga fotografaĵo.
Kiel priskribi la diferencon Inter ambaŭ renkontiĝoj, la esperantista kaj la ne-esperantista? 
Amikeco, afableco, reciproka simpatio kaj ĝentileco, ja, estis en ambaŭ kolektivoj kaj duflanke. 
?ed komunikado, vera interkomunikado, per flua interparolo kun konversacia interŝanĝo de informoj, 
konceptoj kaj opinioj, estis nur en la esperantista rondo. Ankaŭ la ceteraj interparolis, sed 
interparolis gefrancanoj kun gefrancanoj kaj gehispanoj kun gehispanoj. For la ekster-nacia 
komunikado mankis al la ne-esperantistoj la lingva instrumento, tiuj provoj uzi alies lingvon 
-ĉefe inter la gestudentoj kaj tiuj kluj iam lernis la lingvon de siaj fremdaj geamikoj- ĝenerale, 
ne pasis el la ritualaj saluto-frazoj.
fti tiaj okazoj la lnternacia Lingvo alestas pri sia utileco, kaj tio devus esti evidenta por ĉiuj. 
lamon la fakto mem de nla malgranda nombro ene de la tuta ĉeestantaro lgas nin eĉ ne rimarkindaj, 
isence, tiu estis la baza problemo de la fi-Aovado dum tuta jarcento. Kiel solvi tion)

F. Castano.



La lundo, 30-a de aprilo, je la deknaŭa horo, en la Kulturdomo de Castillon okazis kunveno de la 
esperantistinoj de Eysines, Gisele, Ginette kaj Ana kun la prezidantoj de "Astura Esperanto 
Asocio" de Gijon kaj de "Antaŭen" de Aviles, kune kun kelkaj geesperantistoj de Aviles,
La kunveno estis tre agrabla kaj en gi ni interŝanĝis vidpunktojn rilate al la Esperantista 
Movado en Francio kaj en Hispanio; ni ankaŭ decidis interŝanĝi informojn kaj laborojn inter niaj 
grupoj por plej fruktodona laboro favore al Esperanto. Gisele, nome de la Grupo de Eysines, donacis 
por niaj grupoj, bilkartojn kaj du belaj pergamenoj. En la sekva paĝo ni publikigas la tekston de 
la pergameno destinita al Grupo de Gijon.

Post fari la lastajn fotojn, ni kortuŝe adiaŭis unu la al aliajn, kaj deziris denove renkontiĝi 
baldaŭ, eble en Eysines dum la vizito per kiu reciprokos la Castrillon-anoj venonta monato oktobro. 
Vere, dum du tagoj ni ĝuis veran esperantan etoson, Dankon pro via vizito, karulinoj!.



Al la gijonaj geesperantistoj

Okaze de la vojaĝo al Hispanio, kadre de la 
ĝemeliĝo Castrillon/Eysines, ni estas 
feliĉaj konatigi kun vi.
Delonge, ni sopiris pri tia vojaĝo, do, 
hodiaŭ, ni transdonas al vi saluton de la 
tuta eyzina grupo.
Ni deziras realan komunan agadon per kaj pri 
Esperanto, kaj fruktodonajn interŝanĝojn. Ni 
esperas ke tiu vojaĝo estos la unua el multaj 
aliaj, de Aviles al Eysines kaj inverse.
Ĝis la venonta fojo.
Elkorajn salutojn.

Esperanto Grupo Eysines
Francio
Eysines, la 20-an Aprilo 1990

2 refoje



Nova amiKeco esrtas Kiel la printempo

La printempo, parto de Ia jar’
«tiu travivas ĝin el la tuta Ijomar’

La naturo salutas nin Kun belegaj Kolor’ 
/Bonas al ni novan esperon en Ia formo d’odor’

Cie! anKaŭ Esperantfajro brulas tre hei’ 
glmiKeco tra tuta la mondo tio estas bel’

Kaj tiam, ni devas esti momento silene’ 
Kiam nova printempo en amikeco Komene’

£ara^reeKe 
fccbeverinsen - Nederlando



La politikaj ŝanĝoj en la Socialista Bloko

Ne estas la politiko la sola, eĉ ne la ĉefa, fonto de la temoj pritraktitaj en nia 
revuo. Tamen, kaj ĉar la politiko estas lu alia inter ia multaj realaĵoj de nia mondo, 
ni ne hezitas pritrakti politikajn aferojn se estas sufiĉe grava kaŭzo por tio. Nu, dum 
la lasta jaro okazis en la mondo gravaj politikaj eventoj kiuj meritas ioman atenton. 
Kompreneble, ni temas pri la grandaj politikaj Sangoj okazintaj, en rapida sinsekvo, en 
la t.n. komunista bloko aŭ socialistaj landoj de Orienta Eŭropo.
Tiom gravaj okazintaĵoj meritas, kiel dirite, ian priskribon kaj studon. Do la redakcio 
de beleco decidis dediĉi, kvankam eble Iom malfrue, unu numeron de ĉi tiu revuo al 
la temo de la krizo de la komunistaj reĝimoj de Orienta Eŭropo. Ni ne pretendas malfermi 
politikan debaton pri tiu temo -la pripolitika diskutado ja povas farigi senfina-, sed 
publikigi kelkajn pririgardojn, de dlversaj vidpunktoj, pri la Sangoj, ties antaŭaĵoj 
kaj ties antaŭvideblaj sekvoj.
La origino de la publikigata materialo estas kelkaj leteroj kaj leterfragmentoj el 
diversaj samideanoj de tiuj landoj, kaj artikoloj pri tiu temo el iuj niaj kutimaj 
kunlaborantoj. La serio da kontribuaĵoj povus esti tro plilongigata, pludaŭrigata, kaj 
eble ni iam denove alprenos tiun temon, sed ne nun. Pli bone ni atendu du aŭ tri Jarojn, 
ni atendu koni la fruktojn kaj disvolvigon de la nuna procezo, ke la tempo donu al ni 
alian perspektivon kaj kroman lumon.

LA REDAKCIO.
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Niaj Geamikoj el,,. Ĉeĥoslovakio
Karaj geamikoj!
Kvankam bestkuracisto, tamen mi inklinas al Sajne malproksima afero, al fremdaj Ilngvoj. 
Do mi en mia vivo lernis latine, ruse, france, itale, hungare, germane, angle, sed de la 
jaro 1973 mi preferas esperanton. Se oni ne uzas lingvon, oni multe forgesas, sed Esperanto 
farigis por ml neforgesebla riĉeco de mla vivo. <31 ebligis al ml amikajn kontaktojn kun 
Kanado, Usono, Italio, Japanio, Sovetunio, Finnlando, Pollando, Afriko, Aŭstralio, Ĉiuj 
eŭropaj Statoj, eĉ ankaŭ kun Ĉinio, kvankam ankoraŭ en la jaro 1977 min esploris nia 
sekreta Stata polico, klajn kontaktojn kun malamika ĉinio ml havis.
Do tiu mia esperanta konfeso devas antaŭiri fakten, ke mi tiamaniere gajnis ĉ. 500 
eksterlandajn adresojn, al kiuj mi unufoje ĝis kelkcentfoje aŭdigis per leteroj aŭ 
bildkartoj, multaj el lli estas miaj regulaj korespondantoj kaj eĉ personaj geamikoj. 
Tiujn adresojn konfiskis al mi ankaŭ nia sekreta polico en la sama jaro 1977, sed post mia 
urĝigo oni redonis ilin al mi. Ne estis redonitaj multaj materialoj, tiam konfiskitaj, 
ekzemple dlversaj E-gazetoj, revuo BAETIFUL BRITISH COLUMBIA, libro NOVELOJ DE LUSIN / 
Plena kolekto de ĉina verkisto kaj pensulo el jaroj 1881-1936 / k.s. Mi devis subskribi, 
kion mi volas kaj kion ne redonis al mi, tamen plejparto de tio ne estis redonita al mi.
Do plua favora fakto estas, ke Esperanto nun ebligas al ml sciigi al miaj geamikoj, ke nla 
Stato farigis LIBERA! kaj nia entuziasmo ne konas limojn. Jam en la jaro 1968 ni strebis 
demokracii nian sistemon, ekestis t.n. PRAGA PRINTEMPO, frunte de kiu staris ano de 
komunista partio Aleksander Dubĉek. Kia paradokso: ni kredis, ke komunisma partio estas 
demokraciebla kaj ni kredis, ke ĝi estas tamen kapabla gvidi la Staton. Veron havis mia 
bopatro, kiu diradis: komunisma partio kapablas ruinigi, sed ne konstrui. En la jaro 
1968 solvis nla komunisma partio siajn problemojn per sla tipa stilo -ĝi invitis sovetajn, 
polajn, hungarajn, germanajn kaj bulgarajn armeojn. Kaj la rezulto: pligrandiĝis la 
malamikeco al Sovetunio, kies armeoj mortpafis Ĉ. 70 homojn. Poste komunisma partio 
forigis el la okupo kelkcentmllon da fakuloj; doktoroj fariĝis hejtistoj, multaj fakuloj 
elmigris. Ĉiuj demonstracioj poste - ekzemple dum la datrevenoj de tiu subpremo de nia 
liberigaj streboj- estis perforte nuligitaj. En 1968 jaro studento Jan Palah sin sur ĉefa 
praga Placo de Venceslao mem bruligis. En la jaro 1968, ekzemple en distrikto TABOR, en kiu 
estis pli ol 300 vilaĝojn, devis fordoni al komunismaj oficiuloj 83 Ĉasistoj siajn 
armilojn, plejparte kuglet-pafilojn. Multaj el ni devis Ŝanĝi okupon. La mallumo pli 
profundigis.
Certe ankoraŭ antaŭ du monatoj signifus Ĉi tiu letero por mi kelkjaran arestadon. De la 
jaro 1948, kiam komunisma partio ekkaptis la povon, estis multe da centmiloj de homoj 
arestitaj, ni estis eligitaj el lernejoj. Ekzemple ml el 4-a jaro de bestkuracista 
altlernejo, mia frato de 3-a jaro de agrikultura mezlernejo, Ĉar la gepatroj ne volis 
eniri en agrikulturan kooperativon. Mi travivis tiujn terurajn tempojn de "kolektivigo". Do 
komunisma partio alkutimigis monarki perforte, multe da homoj pagis eĉ per propra vivo. 
Unumajaj manifestacioj estis devigaj, oni kontrolis la Ĉeeston, do ni plejparte silente 
transiradis "manifestacie" la urbon, nur la lernejanoj kriadis la sloganojn, antaŭ la 
tribuno oni "salutadis" laŭte la estrojn de la komunisma partio. Dum la oficiala deklaro 
sur la ĉefa placo ĉiuj nur babiladis kaj ne aŭskultadis. Lastjare la 17 jara knabino 
Renata Panova malvolvis en unuamaja procesio -1.5.1989* travideblaĵon tekstante DIALOGON 
- NE BASTONEGOJN KAJ CELOJN DE ARESTEJOJ, si estis arestita Je ok monatoj, Tamen en tiu 
atmosfero laboris en nia Stato sanaj fortoj, ekzemple "KARTO 77" k.s., kies anoj estis 
multfoje arestitaj.
Fine alvenis la 17-a de novembro 1989, kiam solenis studentoj en PRAGO rememoron Je 
studento Jan Opletal, kiun en 1939 jaro mortigis germanaj naziistoj. Kaj la fino: "Stata 
forto" de komunisma partio, specialaj policaj grupoj, tuŝegis kaj vundigis, multajn eĉ 
grave, ĉ. 300 studentojn, eĉ Infanojn. Nacia pacienco tiam superfluis, kaj tiu lasta ago 
torde sufokis komunisman partion.
Komunisma partio mortigis antaŭnelonge pli ol 60.000 homojn en Rumanio kaj oni vidas, ke 
komunismo kaj faŝismo estas proksimaj. Do post tiu polica masakro 17.XI.89 komencis 
studentoj striki, aliĝis aktoroj, poste laboristoj, en Prago ekestis kelkcentmilnombraj 
demonstracioj, kiuj disvastigis ankaŭ en ceteraj urboj. Io belega!! La homoj veturis al 
Prago por ĉeesti tle naskigon de nla nova historio, kaj al lli revenis entuziasmo!, la 
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registaro devis demisii, la nova havis pli multe da komunistoj ol unu duonon, do la 
strikoj daŭris kaj sukcesis. Rezulto: en konstitucio estis nuligita frazo "gvida rolo de 
komunisma partio", komunisma partio vane esperis ke Gorvaĉov malaperos el sceno kaj ke 
lli denove regos. Sed al Gorvaĉov ni estas dankemaj pro tiu ebleco gajni liberecon. La 
muro de Berlino perdis signifon, sur nia limo kun Aŭstrio kaj Germanio estas forigataj 
dratoj. Nekredeblaj Ŝanĝoj Vaclav Havel, fondinto de KARTO revenis el arestejo, kaj 
popolo lin elektis kiel PREZIDENTON.. Komunisma partio devas transdoni palacojn, 
sekretejojn kaj institutojn de marksim-leninismo al malsanulejoj kaj lernejoj. Komunismaj 
grupoj en uzinoj estas disigitaj, ruĝaj steloj supre la-pordegoj finas surtere. Oni 
formas novajn partiojn, oni ĉesas devige instrui en lernejoj rusan lingvon, NI HAVAS 
NOKREDEBLE GAJNITAN LIBERECON, eĉ en nesanga revolucio, unika en la mondo, politikaj 
arestatoj estas liberaj, ni havas novan registaron. Tre malkvietaj tagoj, centrala 
komitato de komunisma partio estrita de Jakes estas disigita, la Jaro 1968 estas 
repravigita. Dubĉek estras la parlamenton. Armeo estis longe dangera por ni, sed ne plu. 
"Popola milicaro" -pugno de komunisma partio- estas disigita. Ĝi eĉ veturis kun armiloj 
al Prago helpi al komunisma partio, sed la laboristoj ilin ne lasis en uzinojn.
La sekreta polico estas disigita, multe da larmoj de gojo estis en la okuloj de feliĉaj 
homoj, printempe ni atendas liberan baloton.
Ruĝaj steloj falis de uzinoj kaj institutoj teren, ni estas feliĉaj, ni havas LIBERECON! 
Ĉu ni revas? Ne, tio estas fakto! Ekestis eĉ propono ordeni al nia studentaro premion de 
NOBEL.
Tre mallongige ml verkis por informi Vin, miajn esperantajn geamikojn, libera civitano el 
libera Stato en koro de Eŭropo.

Tabor (ĉekoslovakio), 9.1.1990

La fino de lasta jaro alportis al nia lando grandajn sociajn kaj politikajn Sangojn. Vi 
certe pri tio legis kaj aŭdis en vialandaj amaskomunikiloj. Nun estas ankoraŭ baldaŭ por 
taksi tlujn eventojn, sed praktike mi povas diri, ke dum kelkaj tiuj jarfinaj tagoj perdis 
tute la komunisma partio en nia lando sian potencon. Same kulture kaj pace, kiel en la 
Jaro 1948 la komunistoj prenis tutan potencon en siaj manoj, devis ili transdoni ĝin al 
la opozicio. La komunistoj perdis konfidon de la plejparto de la publiko. Nla socio post 
pli ol 40 jaroj preparas sin al la liberaj balotoj. Dum tiuj tri monatoj ekestis multegaj 
diversaj politikaj partioj kaj grupoj. La programo de tiuj grupoj estas diversa, sed ĉiuj 
parolas, ke lli volas konstrui novan, liberan kaj socie Justan socion, disvolvi diversajn 
samrajtajn formojn de la posedrajto. Nia ekonomio estas en granda krizo kaj reveno al la 
eŭropa nivelo ne estos facila. En la frunto de la Stato estas registaro de la nacia 
kunlaboro. Dum tiuj tri monatoj multe Ŝanĝis. Praktikata estas religia libereco, ni 
povas tute libere vojagi eksterlandon, libere povas funkcii kaj ekesti novaj gazetoj kaj 
revuoj. Homoj aktivas en diversaj fakaj, religiaj kaj aliaj organizoj. La atmosfero en la 
socio estas tute alia ol antaŭe. Neniu devas timi eldiri slan opinion pri ĉiu ajn 
problemo, la sekura polico estis forigita.
Ni ĉiuj esperas ke la estonteco estos bona, kvankam dum venontaj jaroj ni devos solvi 
diversajn malfacilajn problemojn. La situacio en la mondo tute malsimilas kun tiu ĉi 
situacio antaŭjare. Tiu Ĉi fiasko de tiel nomataj socialismaj landoj estas certe granda 
trompiĝo por komunisma movado en via lando kaj aliaj okcidentaj landoj. Sed versajne tio, 
klon oni nomis socialismo ne estis socialismo en la vera senco de tiu ĉi vorto.

ĉekoslovakio

... Ml neniam interesiĝis pri politikaj aferoj en nla lando, sed ekde la 17-a novembro, 
la unua tago de nia "velura" revolucio, mi farigis vera politikulo!
Por ni ĉiuj, kiuj dum kvardeko da jaroj devis toleri la subpremadon de Komunista partio, 
estas nun grandega gojo sekvi ĉiujn esperoplenajn Sangojn, kluj alvenis kaj alvenas.
Kaj rigardi kaj aŭskulti nian novan amatan prezidanton VSclav Havel - gi estas vera 
plezuro kaj travivaĵo.
Ni ĉiutage preĝas por lla bona sano, persistemo kaj diplomatika sageco! Li prenis



malfacilan taskon, sed ni ĉiuj forte kredas ke li atingos sukcese lian celon - algvldi la 
nacion al libervola balotado kaj ankaŭ - paĉon post la paio - al plibonigo de ekonomio, 
ekologia situacio kaj ĉiuj ceteraj aspektoj de nia vivo.
Kompreneble, ke ekestos malfacilaĵoj, sed ni akceptos ilin koscie, ke ili ekestus - frue 
aŭ pli malfrue, eĉ en la kazo ke la komunistoj gvidus nian socion.
Nun ni povas pli libere spiri!... Estas interese, ke ne ĉiuj komunistoj estas tiel 
honestaj ke ili vidu sin mem kiel kaŭzo de la malbona farto de nia lando! Ili bedaŭras 
sin mem, ili senkulpigas sin mem! Tiaj fi-homoj!

ĉekosiovakio

Niaj Geamikoj el,,. Polio

... ml trovis tre interesan intervjuon kun S-ro. Gucwinskl, direktoro de la zoologia 
ĝardeno en Wroclaw. Certe vi aŭdis ke laste en Pollando, la parlamento abolis cenzuron. La 
menciitaj gesinjoroj preparadas al televido programojn pri bestoj. Ili antaŭe havis granda 
embaraso pro cenzuro. Ekzemple, oni ordonis Sangi titolon de programo pri kameloj "Kial 
Ĝi tiuj ĝiboj?. La direktoro provis diskuti, sed oni klarigis al li ke la titolo sonas 
alude, kaj oni devis likvidi la programon.
En programo pri cikonio oni devis forigi informon, ke la cikonio havas ruĝajn gambojn kaj 
ĝi estas duonjare en kapitalismaj landoj. Ankaŭ oni kontestis informon, ke la cikonio 
estas simbolo de trankvilo.
Dum stata elektado kaj partiaj kongresoj estis malpermesite la programoj pri simioj. Iam 
okazis dum la 7-a partia kongreso, ke alvenis el Erfurto al la varsovia Zoo-gardeno 
azenoj. Ili estis haltitaj Statlime ĝis la fino de la kongreso.
Estis malpermesite rakonti pri kornikoj dum militstato en la jaro 1961. Oni ne povis 
informi ke iuj bestoj mangas ekzotikajn fruktojn. La direktoro rakontis tre amuzan 
histotion! En la jaro 1873 ili estadis en Bialowierza kun delegacio de svedoj pri naturo. 
Kun granda mirego ili rimarkis sur arboj studentojn, kluj tondis branĉetojn en cikoniaj 
nestoj. La studentoj ricevis de Ĉefministro la ordonon: la nestoj devas esti ebenaj, 
belegaj, rondformaj kaj ordigitaj.
Jes, supra intervjuo aspektas tro malvere, sed vi devas koni ke en Pollando ĉio estis 
ebla kaj neebla samtempe. Vi povas imagi kiajn saĝajn ĉefministrojn havis la poloj.

Radom (Pollo).

ĉe ni nun komenciĝis la vera inflacio. Ouste hodiaŭ antaŭtagmezo (skribita la 18-an 
de decembro 1989) kunsidis la Parlamento por voĉdoni al la nova dekreto, kiu plu 
malriĉigas la popolon, ĉiutage oni anoncas novan prez-levigon. Sekvont-jare la 
loĝ-kostoj, vojaĝ-kostoj, la prezoj de medikamentoj preskaŭ duobligos.
Oni fondis ĉiutage pli novajn partiojn, sed neniu el lli scias, kiel elkonduki la landon 
el la nuna ekonomia sak-strato. Kelkfoje mi jam pensas, ke oni intencas kreskigi la 
malkontenton de la popolo, glas kiam aperos la armila konflikto, por ke oni povu denove 
voki la sovetajn trupojn. Dlo donu, ke ml malpravu.".!



Cu evoluo aŭ malevoluo?

Guste hodiaa, kiam mi verkas ĉi-artikolon, en la 
ekssocialisma lando Cekoslovakio okazas generala 
voĉdonado, laŭdire "en plena libero". Mi deziras al 
la deka popolo ke ĝi trovu pere de tiu balotado 
plenan feliĉon; kvankam por koni la veran rezulton 
sendube ni devos atendi kelkajn jarojn.
Ne estas facile defendi la reĝimojn ekzistintajn en 
tiuj nuntempe ekssocialismaj landoj. Sed io veras, 
la Komunismo mem devas penti je nenio. La Komunismo 
estas la socia sistemo kie ĉiuj memtroj havas samajn 
rajtojn kaj devojn. Diskuti tion kaj dubi pri la 
granda mesaĝo homeca de la Komunismo estas fali en 
la plej grandan analfabetecon laO politika vidpunkto. 
La vera problemo estas, kiamaniere ĝin apliki, kaj 
eĉ pli grava estas eduki kaj konsciigi la homon por 
socio de tiom altgrada valoro kia estas la Komunista. 
La tasko ne estas facila. Sendube en tiuj landoj 
oni fiaskis ĝia aplikado. Je unu flanko, troviĝis 
sinjoroj burokrataj komforte sidantaj, je alia flanko 
la popolo ne sciis postuli la ĝustan vojon de la 
socialismo al komunismo. Fakte ekzistis Komunismo en 
neniu el tiuj landoj. Do, estas grava eraro titoli 
"komunistaj" tiujn landojn.
Nuntempe ĉiuj ĵurnaloj de Okcidento havas specialan 
intereson uzi la vortojn: liber{ec)o kaj demokratio. 
Sed, kio estas la libero?. Jen demando. Cu libero 
estas riĉiĝi, ĉar por riĉiĝi ekzistas nur unu 
vojo: ekspluati aliajn homojn kiel eble plej muite 
por eltiri el ili la plej grandajn profitojn. Se tio 
estas libero, mi rifuzas tiun liberon. Por ml la 
libero havas alian sencon, alian mesaĝon. Por mi, la 
libero estas komuna kunlaborado kaj kunvivado de la 
homoj, celante plibonigi la vivon komunecan, sen 
privilegioj nek viktimoj.
Nun, karaj geamikoj de la ekssocialismaj landoj, al 
vi eblas Jam uzi tiun liberon, Jam vi povas dungi 
vian najbaron kaj eC vian patron, kaj senkompate lin 
ekspluatadi, evidente se via konscienco tion al vi 
permesas, Ĉar mi, kiel dirite, tion ne povas fari. 
Mi preferas malsati, sed nenie! mi uzos alian homon 
miaprofite. Kaj tia estas la sistemo al kiu vi venas. 
Estis en viaj manoj la ebleco krei la plej homecan 
sociordon, sed ĉio fiaskis. Multaj el vi ploros, sed 
ne estas reveno-vojo. La kapitalismo scias bone ligi 
ĉiujn fadenojn por ke neniu foriru. Tiu sistemo tre 
bone scias movi kaj movigi la fadenojn por ke ĉiu 
marioneto movigu laŭ siaj propraj interesoj.
Evidente, estas aliaj liberoj, sed ĉiuj aliaj estas 
simplaj kompletigoj al tiu de la posedo, lam mi en la 
frankisma epoko, en manifestacio en Barcelono plendis 
ĉar mankis al ni libero. Poste Jam en plena 
"demokratio kaj libero" mi plendis pro senlaboreco, 
kaj ambaOkaze mi estis batata de la polico. Diru al 
mi, kio estas la libero?.
La alia vorto estas "demokratio". Sed, kio estas 
demokratio?. Cu demokratio estas krii surstrate 
postulante laboron aŭ pli altan salajron?. Evidente 
tio estas granda malfeliĉo. Por mi, demokratio estas 

diskuti la problemojn kun allaj soclo-membroj, por 
Plibonigi la ĝeneralan vivon de ĉiu civitano, sen 
privilegiuloj nek viktimoj. Rigardu tlujn infanojn, 
en la apuda bildo, lli vivas en lando kie laŭdire 
ekzistas libero kaj demokratio. Krome tiu lando estas 
tre protektata de Usono (sendube vi sclas ke Usono 
estas la "flago-portanto de la libero"). Cu estas 
tiu la demokratio kaj libero serĉataj de la homoj de 
la ekssociallstaj landoj? Sendube ne. Sed, karaj 
geamikoj, restu gardemaj, ĉar fakte tiu estas la 
vojo kiun vi elektis.
Dum la du lastaj jarmiloj la Komunismo estas la plej 
granda mesaĝo por ke la homo sin sentu feliĉa en 
ĉi tiu malfeliĉa mondo. Sed tiu mesaĝo, 
bedaŭrinde, ne estas komprenata de multaj, multegaj 
homoj kiuj nur aŭdlnte la vorton "komunismo"

La infanaro de Honduro, Sefa viktimo 
de ia ekonomiaj alĝustigoj.

ektremas kaj teruriĝas. La avareco kaj envio de la 
homo estigas lin beston kiu ne dubas manĝi slan 
proksimulon, sed tiamanlere II progresas. Por forigi 
tlujn pensomanierojn kaj vivi komune kaj solidarece 
kun la ceteraj sodo-membroj la homo devos ankoraŭ 
multe progresi mense, ĉar en tiu aspekto ni ankoraŭ 
restas en la unua epoko de la homa ekzistado.
Tutsincere ml deziras al tiuj popoloj, kiuj venis al 
la libero kaj demokratio de la kapitalisma zono, ke 
lli estu feliĉaj. Ke en ĝiaj hejmoj regu paco kaj 
trankvileco. Ml esperas ankaŭ ke tiuj kiuj arde 
protestis surstrate kontraŭ la komunismo, ne estos 
devigataj post kelkaj jaroj reveni al la samaj lokoj 
por plendi kontraŭ la maljusteco de la t.n. ekonomio 
de merkato. Multaj homoj, kluj vivis mizere fordonis 
slan vivon por ke la vivo piubonlĝu, por forigi la 
malegalecon inter la homoj. Nun en landoj kle eblis 
apliki la revojn de niaj patroj fiaskis tiu projekto. 
La tempo diros al ni, ĉu ni evoluas aŭ malevoluas.

Luis Serrano P6re2 
Sabadell, la 10-an de Junio - 1990.



La komunista krizo

La malfacilaĵoj de ia 'reala socialismo1*.

«n la nuna jarcento oni vidis, unuafoje en la 
historio, ia konkretigon en la praktiko de tiu 
antikva idealo de ia homaro: la Komunismo. <n 
ampleksa mond-zono oni intencis dum kelkaj 
jardekoj realigi la homan revon pri senklasa 
socio, socio sen ekspluatado de la homo fare de la 
homo. Verdire, la politikaj reĝimoj kiu 
enkarnigis tiun ideon, bone sciis ke ili ne estis 
atingintaj ankoraŭ la finan venkon de la 
Komunismo, ke lli trovigis dum tiu kelkdeko da 
jaroj en la transira periodo nomata 'socialista 
etapo*. Ilia sperto de tiu periodo alportas al ni 
tre rican materialon por studi la malfacilaĵojn 
staranta) antaŭ la fortoj celanta) la regadon de 
la justeco kaj la egaleco inter la homo).
Dum la lastaj monatoj multaj el tiuj komunistaj 
reĝimoj falis. Krome estas evidenta ke fiaskis 
ankaŭ tiuj komunista) reĝimoj kiuj ankoraŭ ne 
falis: tinio, Kubo, Albanio... La historiisto), 
la fakuloj kaj specialistoj pri politikaj kaj 
sociaj sciencoj devos eltiri grandan instruon el 
tiu historia proceso, kaj la temo restos 
malfermita dum longa tempo. <n la kadro de tiu 
necesa esplorado, Cl tiu mia artikolo estas vere 
modesta kontribuo.
Vre ofte en la presaro kaj ceteraj informiloj oni 
mencias kiel kaŭzoj de la krizo de la komunistaj 
reĝimoj la manko de libero kaj demokratio en tiuj 
reĝimoj, la intensiĝo de la naciismoj interne de 
la socialista) landoj... Miaopinie Ĉio-Ci estas 
ne kaŭzoj sed sekvoj de la vera) problemoj de la 
komunistaj forto). La fonto de Ciuj aliaj 
problemoj estas tiu ke la komunista regado ne 
kapablis veki kaj motivigi la produktajn fortojn 
de la socioj de ili kontrolataj, «i tiu 
bedaflrindajo pendas Ciuj cetera) malbonajoj: la 
ekonomia ruinigo, la cenzuro, la persekutado de 
la kontraŭstarantoj, eĉ la korupteco de la 
gvidantaj klikoj.
lu vojaĝanto kiu trairus tutan Eŭropon en la 
jaroj 1960-1960 ne estus trovinta, fakte, grandajn 
diferencojn inter la ekonomia prospero kaj la 
vivnivelo de la socialistaj kaj la kapitalistaj 
landoj. For la tiama spektanto eĉ povus fiajn! ke 
la socialista bloko estis la avangardo de la 
scienc-teknika progreso. La soveta 'sputniko*, ja, 
malfermis la konkuradon en la konkero de la kosmo. 
$ed laŭlonge de la sekvintaj 30 jaro) la 
kapitalisma bloko pli kaj pli preter-superis la 
socialistan mondon en la industria, ekonomia kaj 
scienc-teknika terenoj. La socialista sistemo 
evidentigis sian ne-kapablon generi kaj zorgi la 
teknologian progreson. Dume en la kapitalista mondo 
iu teknologia revolucio efikis sur ĉiuj aspektoj 
de la nuna vivo: disvolviĝo de la teknologioj de 

la informado tkomputiloj, artefaritaj satelitoj por 
transkomunikado kaj vetera kaj kosma esplorado), 
eltrovo, fabrikado kaj aplikado de materialoj, 
novaj, malkovroj en la sfero de la energio kaj 
bioteknologio, eksterordinaraj eltrovoj en la 
substrukturo de la komunikado (optika fibro, 
magnetaj datum-stortloj), malkovro kaj aplikado de 
malpli multekostaj, pli puraj kaj malpli danĝeraj

La socialista sistemo evidentigis sian ne- 
kapablon generi kaj sorgi la teknologian 
progreson.

energio-fontoj, fantastaj eltrovo) en la sfero de 
la kemio ka) biotekniko samkiel en la medicino, 
granda perfektigo en la elektronika ka) 
mikroelektronika industrioj kun ties aplikado en 
diversaj industrio) (informadiko, aŭdio-video, 
mafiin-konstruado...), pluevoluo de la scientekniko 
de la atomenergio, termo-sensilo), fiziko de la 
solida stato, robotiko, laseroj de alta energio, 
elektro-optiko... {stus neeble kompletigi la liston 
de ĉiuj nova) eltrovoj kaj aplikoj de nova) 
tekniko) despli ke tiu listo kreskas preskaŭ 
ĉiutage.
Du, precize en Ĉiu Ĉi baza) elementoj por la 
homa vivo en la nova erao, la situacio de jfoveta 
Unio ka) cetera) socialista) lando) estis preskaŭ 
katastrofa. La scienco ka) la teknologio en la 
drient-Dŭropaj lando) tre restis malantaŭe kompare 
al la kapitalista mondo. Preskaŭ tute ne ekzistis 



tie la strategiaj teknologioj de la nova erao kaj 
estis profunde malefika) la institucia) ilo) por 
ilin eksciti. «e Ciu) niveloj de la 
produktadprocezo, la mallaboremo de la noma 
protagonisto baris Ĉiun progreson kaj 
disvolvigon, lernas pri kolosa saboto al la 
sistemo en kiu partoprenis konscie aŭ ne-konscie 
multa) miliono) da personoj. La samideanoj de niaj 
«-grupoj kiu) visitis tlujn landojn okaze de 
Universala) Kongresoj de «speranto haste informas 
pri la mallaboremo kaj manko de intereso de la 
vendistoj de la bazaroj kiujn ili vizitis. Fro 
manko de stimulo tiu) laboristo) ka) generale 
Ciuj alia) )e Ciu) niveloj esprimis tiamaniere 
sian rifuzon al iu soci-politika sistemo kiun ili 
ne amis. «ia sinteno laŭlonge de la jardeko) nepre 
devis ruinigi la sistemon, «stis ruiniĝo dezirita 
konscie/ne-konscie de la amasoj de tiuj popolo) 
mem. «i-tiu estas la unua konkludo, krome 
evidenta, de la longdaŭra procezo ka) de ties 
kulmino dum la lasta jaro.

<Ju fiaskis la Komunismo?

Do, se ampleksa) homamasoj, kiu) spertis en la 
praktiko la socialistan sistemon kaj ties irado al 
la Komunismo, klare rifuzis ĝin kaj la koncerna) 

popolo) memvole postulas la retroiradon al la 
kapitalisma) formoj kaj la privata propraĵo, Cu 
tio ne konstituas senapelacian verdikton de ia 
tribunalo de la Historio kontraŭ la komunista ideo 
ka) Ciu) intencoj de ĝia aplikado?
Mi respondnsi fiaskis la komunisto), ne la 
Komunismo; krizis/as la komunista) forto), ne la 
Komunismo.
ge interne de iu bando de rabisto), kiu) eltiradas 
siajn vivrimedojn el la rabado, Stelado kaj 
murdado de aliaj homo), en difinita momento oni 
penas ekestigi ian moralan principon, kaj post 
pli/malpli longa tempo la iniciatinto) fiaskas ka) 
la banditaro revenas al siaj malnobla) krimo), la 
fiasko apartenas al la fi-bando, ne al la morala 
principo ne-atingita.
«u, Ĉiu) homa) socio) estas kvazaŭ 
rabisto-bando). dJiu) nacio), tribo), Stato)... 
estas bazata) sur simila) malbona) principo) al 
tiu) inspiranta) la formiĝon de la
fripon-kolektivo): la atingo de profito domaĝe al 
alia) homa) kolektivoj. La teritorio okupata de 
Ciu popolo estis gajnita dank' al la ekstermiĝo 
aŭ rorigo de la antaŭaj okupantoj. Dum multa) 
jarmiloj la milito estis la rimedo per kiu iuj 
popoloj pluvivis la aliajn, iu) homaj kolektivoj 
subpremis aliajn, iuj sociaj klasoj ekspluatis 
aliajn, «n tiuj militoj estis venkitaj ne la 
malpli malbonaj sed la malpli fortaj. Per tiu 
perforto formiĝis iuj imperioj kiuj sklavigis 
multajn popolojn. Poste tiuj imperioj devis cedi 

antaŭ alia) pli forta) konkeranto) kaj suteri 
siavice alies rabadon, «iusence la homa historio 
tre similas al ia konflikto) inter mafio-bando). 
«n tiu malfeliĉa kunteksto iuj homo) celas 
enkonduki iajn moralajn ideojn meze de la 
banditaro Kristo, Zamenhof, Karl Marks... 
(menciante nur iujn konatajn en nia kultura medio) 
parolas al la homo) pri bela) ideoj de amo, 
homfrateco, paco, egaleco ka) justeco. Dum iom da 
tempo ŝajnas ke ilia afero progresas sed poste 
Ĉio falas teren kaj oni vidas kolosajn retroirojn 
kiel ĉi tiu de la nuntempa $ocialismo-Komunismo. 
$ed ne Ĉio bona pereas; ĉiam restas la 
progresistaj ideoj, ka) Ĉiam restas homoj kiuj 
laboras kaj batalas favore al tiu) ideoj. La 
batalantoj por tiu) idealoj fariĝis nepra 
historia komponajo samkiel la milito kaj la homa 
egoismo kiun ili kontraŭstaras, kaj spit' al ĉio 
tiuj fortoj progresas ka) ili atingos iam la finan 
venkon. La afero ne estas kaj ne estos facila, $c

«n la historia proceso, la fiagoj kaj la 
krimoj de iuj komunistoj kiujn Ĉiuj ni konas 
ne gravas pli ol la fiagoj kaj la krimoj de 
francaj revoluciuloj de la jaro 1879 aŭ de 
ĉiuj aliaj revolucioj.

la Kreinto de la homaro donas al ni tiom da tempo 
por la perfektigo de nla specio, estas pro tio ke 
tiu tasko tute ne estas facila, ged tiu 
perfektiĝo-procezo nepre daŭras kaj iam ni, la 
homo), atingos nian celon de justeco kaj amo. La 
homa historio estas la longa marŝado ekde nla 
unua stato de rabist-bando al la bela sonĝo de la 
homaro de starigo de homa rondo familia.
Mi estas optimisma pri la homa kapablo por atingi 
sian celon. Hpit' al la Ŝajna malrapideco de la 
evoluo, estas evidenta ke persiste maturiĝas la 



objektivaj kondicoj por la triumfo de la 
Komunista idealo pri senklasa socio sen interhoma 
ekspluatado, «n la Historia procezo, la fiagoj kaj 
la krimoj de iu) komunisto) kiujn Ciuj ni konas 
ne gravas pli ol la fiagoj kaj la krimoj de la 
franca) revoluciuloj de la jaro 178» (jakobenoj), 
aŭ de Ciuj aliaj revolucio). Kaj la eventuala 
restarigo de iuj formoj de kapitalismo en Polio, 
Hungario, «ekoslovakio kaj aliaj lokoj, de 
Historia vidpunkto, ne gravas pli ol la reveno de 
la Borbonaj regoj al Francio kelkaj jaroj post la 
Granda Revolucio. Rn la granda rekta linio de la 
Historio, okazajo) kiel la stalinismo kaj la 
perestrojko estas nur ne-percepteblaj sulketoj. 
Krome ne Cio nun okazanta en tiuj lando) estas 
retroirado, «n la kompleksa procezo nun 
disvolviganta tie, trovigas multaj pozitivaj 
faktoroj, kiel la gusta taksado de la demokratiaj 
rajtoj (politika liberteco kaj pluralismo, 
pres-llbero.J. Pro iuj historia) kaŭzoj kiujn ni 
iom pristudas en Ci-artikolo, tiuj elementoj ne 
estis guste taksitaj ĝis nun en tiu) socioji 
sendube oni pli atentis pri aliaj ideoj kiel la 
justeco, la egaleco. Dume en aliaj lokoj, en la 
okcidenta socio, okazis guste la malo. Sendube 
estas signo de la agado de la Dia ^pirito sur la 
mondo la fakto ke la homo en Ciu) mondpartoj pli 
kaj pli priokupigas pri la progreso de ambaŭ 
aspektoj, kaj kreskas en multaj diversa) socio) la 
sensiveco pri Ciuj idealoj: libereco, egaleco kaj 
frateco.

La respondeco de la komunistaj forto).

Post signali ke la amasa rifuzo de la komunismo 
fare de la logantaro de la eks-socialismaj 
landoj, esence, estas la refaligo en la 
malbonajoj de homa kolektivo kiu ne sukcesis 
perfektigi, mi devas ne forgesi la respondecon de 
la organizitaj komunistoj de tiu) landoj pri la 
okazint/anta katastrofo. Multaj kaj gravaj eraroj 
devus esti faritaj por ke okazu tiom granda 
abomeno de la amasoj al la socialista sistemo kaj 
al la komunista) ideo).
<5 n ĉi tiu numero de la revuo oni publikigas la 
skribadon de iu bestkuracisto el «ekoslovakio kiu 
deklaras ke li kaj lia tamilio de-komence estis 
kontraŭuloj de la komunista regimo. La ekzistado 
de tiaspeca) uloj ne estas strangajo, kaj oni 
devas kalkuli je la kontraŭstaro de tiutipaj 
personoj ĝis la momento mem de la fina veno de la 
Komunisma ideo. tamen ne estas normala tio ke la 
plej granda parto el la landa logantaro, ec la 
laboristoj, post kvardekjara tempo-periodo pravigu 
tiajn ulojn. La klasa intereso de la laboristaro 
kaj de la malricaj sociaj klasoj postulas 
malkonsideri tiajn burgulojn. tamen plejparto el 
la logantaro de tiu lando voĉdonis pasinta 

dimanĉo favore al tiuj politikaj fortoj kaj 
surmetis en la plej altan politikan postenon de la 
lando iun ulon kiel, Ticlav Havsi. Io simila 
okazis en Hungario, Polio kaj G.D.R., kaj 
verŝajne la afero ne sBtos tre malsimila en 
Sovetunio mem.
Via situacio ne estigas subite. Dum longaj jaroj 
kreskis kaj profunde enradikigis la arbo kiu 
donis tiajn fruktojn, gajnas ke la tieaj 
komunistaj fortoj ne kapablis percepti tion. Iliaj 
dokumentoj ne respegulas konscion pri tiu problemo 
kaj pri la fakto ke ili ne kontaktis kun la popolo 
kaj ĉi ties aspiroj, ge iam iuj komunistoj 
priatentigis pri tiuj problemoj, ili estis 
forbalaitaj de la ŝtata kaj partia aparataro. Kaj 
se iam la reformo-volo atingis la pinton de la 
Kom.Partio de iu el tiuj landoj, la povota potenco

Mi Hall Gorvaĉov estas la videbla kapo de 
konsiderinde granda parto el la regantaro 
de Sovetunio, konsciigita pri la neceso de 
profundaj Ŝanĝoj en la sistemo.

trudis, ec per armea) intervenoj, la revenon al 
ne-krltikaj pozicioj. Vio okazigis ke la ple) 
kapablaj kaj honestaj inter la komunistaj 
aktivuloj estis apartigitaj el la decido-povaj 
postenoj kaj tiamaniere oni generis ian 
burokrataran klason de Stataj kaj partia) 
funkciulo) interesitaj nur je sia politika kariero 
kaj sia profito. De antaŭ kelkaj jaroj farigis 
evidenta ke la reformo) kaj la evoluo de la tuta 
socialista bloko ne eblos ĝis kiam la 
Sango-volo atingos la pinton de la Kremlo mem, 
kaj oni esperis ke la akrigo de la problemo) 



trudos baldaŭ tiujn ne-evitebla)n Ŝanĝojn,
«i-ti u n alportis la nuna regantaro de Sovetunio. 
M, «orvaCov estas la videbla kapo de konsiderinda 
granda sektoro de la regantaro konsciita pri la 
neceso de la Ŝanĝo]. La ŝanĝoj venis unue 
malrapide kaj fine lao ne-kontrolebla ritmo. Laŭ 
la formo kiel la procezo disvolviĝis oni povas 
supozi ke ene de la stata aparato estis kaj plu 
estas serioza opono al la procezo. £ed 
evidentiĝas ankao ke ne mankas ene de la 
perestrojko*apogantoj granda) diferencoj kaj 
kontraŭdiroj kiuj endanĝerigas la unuecon de la 
soveta Kompartio mem.
Ru, la Ŝanĝoj estis entreprenitaj, sed, Cu ili 
alportos la dezirindan solvon? kaj, Cu ili ne 
venis tro malfrue por la komunistaj fortoj?

La Ŝanĝoj de la lasta periodo.

La faliĝo aŭ malapero de iu ajn diktatoreca 
reĝimo ne kunportas nepre kaj tuj la forlason de 
la ekonomia sistemo ekzistinta en la koncerna 
lando, «n Hispanio ni vidis kiel la relative 
rapida likvidigo de la frankisma reĝimo tute ne 
tusis la fundamentojn de la kapitalista sistemo 
en kiu nia lando enestas. Inter la regantaro de la 
transira epoko kaj eĉ poste estis ne malmultaj 
politikistoj kiuj formiĝis dum kaj ene de la 
frankisma diktaturo. Ili ne hezitis renversigi tiun 
politikan sistemon kiun ili promesis defendi, sed 
dume ili per Ciuj rimedoj celis kaj atingis la 
konservadon de la kapitalistaj produktad-riiatoj, 
kompreneble kun la helpo de Usono kaj ceteraj 
kapitalistaj centroj. Poste eC okazis ke en 
la demokratiaj balotadoj venkis socialista aŭ 
socialdemokratia partio apartenanta al la 2-a 
Socialista Internacio, sed daŭre la socia kaj 
ekonomia sistemo restas ne-tuSita. Similan 
ekzemplon ni konstatas hodiaŭ en Cilio, kaj oni 
povas mencii multajn aliajn.
«stas evidenta ke la komunistaj reformisto) de 
Sovetunio ka) ceteraj socialistaj landoj de 
Arienta «ŭropo celis tiutipan sanĝoprocezon. 
K.e. entrepreni la necesajn Ŝanĝojn en la 
politika kaj ekonomia tereno), plani la 
modernigon de la industrio kaj la teknologio se 
necese kun la helpo de la pli evoluintaj 
okcidentaj lando), sendi al la diablo la aĉajn 
eksregantojn de la antaŭa periodo, entrepreni 
gravajn iniciatojn favore al la paco ka) 
malarmado, demokratiigi la politikan sistemon, eC 
akcepti ioman kontroleblan gradon de ia tipo de 
privata propraĵo (sufice por veki la 
labor*stimulon), sed Cio Cl, konservante la 
esencon kaj la naturon de la sociekonomia sistemo 
kun forta publika propraĵo kaj publika kontrolo 
de la produktadprocezo, kaj se eble ankaŭ kun la 
politika kontrolo de la Stato fare de la 

komunistaj fortoj. Ankoraŭ estas granda dubo ĝis 
kioma grado oni atingos tiujn celojn en Sovetunio. 
Dume Sajnas ke en Rumanio kaj Bulgario en ia 
demokratiaj balotoj de la lastaj semajnoj atingis 
decidan popolan apogon la reformistaj fortoj 
devenantaj de la komunista) vicoj. La tutmondaj 
kapitalistaj fortoj intencas -kaj fakte komencis 
jam- krei al tiuj registaroj Ĉiujn problemojn kaj 
malfacilaĵojn celantaj iam starigi burĝajn 
registarojn en tiuj landoj.
La kazo de Pollo estas iom pli komplika. Vie 
kunekzistas ekde la lasta baloto (antaŭ unu jaro) 
ĉefministro kaj registaro kiu deklaris sian 
intencon plene restarigi la kapitalistan privatan 
propagon, kun aŭtoritatoj kaj ministroj ligataj 
al la komunista registaro de la antaŭa periodo. 
Bed Sajnas ke la sola rolo de Cl lastaj estas 
garantii ia respekton de Polujo al la akordoj 
militista) kun la Varsovia Kontrakto, dum en la 
sociekonomia sfero ne estos baro por la

df/t Polio kunekzistas ekde majo 1989 registaraj 
figuroj, kiuj decide celas la restarigon de la 
kapitalista privata propraĵo, kun aOtoritato) 
ka) ministroj ligataj al la komunist-regantaro 
de la antaŭa periodo.

reprivatigo de la ĝis nun publikaj entreprenoj 
kaj terenoj. Kio envicigas Polion kune kun la 
ceteraj luzonaj landoji Hungario, 0.1).R. kaj 
^ekoslovakio, kie la faliĝo de la antaŭa 
diktatoreca reĝimo tuj kunportis la bankroto de 
ĉiu socialista politiko, kaj oni celas la 
likvidiĝon de Ĉiu socialista elemento en la 
ekonomia strukturo de la socio. Konkrete en la 
kazo de ^ekoslovakio Sajnas evidenta ke antikvaj 
komunistaj fuguro) kiel A.Dubĉek, lidero de la 
t.n. "Praga Printempo"(1868), hodiaŭ elektita 
prezidanto de la parlamento, estas nur figuranto 
kiu reprezentas neniun socialistan signon de la 
nova Stato. La Irado, la reveno al la 
kapitalismo estas entreprenita serioze en tiuj 
landoj, kaj plej grave, tlo okazas kun la plena
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Lo kapitalismo estas ia mondo de la grandaj kontrastoj, Giu komforto, Ciu bonstato-signo, Havas 
sian kontraŭ-flankon de misero kaj malriĉeco. Abundeco kaj riĉeco en iuj lokoj estas rekta 
kaŭzo kaj rekta sekvo de malsato kaj subpremo en allaj lokoj.

kaj konscia konsento de plejparto el la 
loŝantaro.
Cl tlo estas grava okazajo Ĉar. Sajnas al tni, 
neniam antaŭe okazis tiutipa retroiro. Multfoje en 
la historio la revoluciaj elementoj estis perforte 
venkitaj. fii memoru la historion de «(spartako kaj 
de aliaj ribeloj de sklavoj. ?ed neniam okazis ke 
la sklavoj revenu bonvole al la Ĉenoj. La israela 
popolo de la biblia 'Gliro'1 ne revenis al 
Egiptujo. Gn Hispanio en 1823 estis 
manifestaciantoj kluj bonvenigis la absolutisman 
reĝon Ferdinando la 7-an kriante: 'Vivu la 
CenojT*, sed por atingi tion estis necesa ke 
potenca franca armeo invadu nian landon kaj 
surtronigu tiun reĝon. Mi ripetas ke la nuna kazo 
de tiuj landoj de Centra Gŭropo Sajnas tute nova 
kaj meritas specialan atenton.

Kaj, kio alportos la estonteco?

Hi iom pririgardu la esencon de tlo klon tiu) 
popolo) defenestrigas. Gn unu el la 
leterrragmentoj kiuj konstituas Ci-publikigata 
kolekto, la korespondanto (el «ekoslovakio) 
asertas: ... tio, kion oni nomis socialismo ne 
estis socialismo en la vera senco de tiu Cl 
vorto.
Cio postulas ian klarigon. La tiam reganta kliko 
sendube estis konstituita el granda) friponuloj, 
konsentite. Ilia regado kaj kontrolado de la 
Stato sendube estis tre fusa, konsentite. ?ed 
estas klara ke tiu Stato estis vera ilo de 
socialista transformigo. La publika propraĵo de 
Ciuj produktad-rimedoj estas vera elemento de 

socialista sistemo. La planado de la ekonomio laŭ 
kriterioj de homa neceso kaj ne de monprofito, 
estas vere socialista komponajo, samkiel la 
subvenciado de la plej necesaj nutrajoj por 
garantii Ĉies saton. La certigo de laboro, 
salajro, instruo kaj sanecservo por ĉiu) 
civitanoj estas esenca zorgo de Ĉiu deca 
socialista sistemo...
Guste Ĉl-Ĉion endanĝerigas la malsaĝa agado 
de tiuj popoloj. Ili ne forskuis nur la fiajn 
eksregantojn (tio estus laŭdindaj ili krome metas 
finon al iu sistemo kiu portas en si mem la volon 
superigi Ĉiujn homajn kontraŭdirojn, kaj 
anstataŭas ĝin per alia sistemo kiu, precize, 
baziĝas sur tiuj kontraŭdiroj kaj pliakrigas 
ilin. Hi decide alprenas tiun vojon kondukantan 
al la kapitalismo, al la mondo de la privata 
posedajo kaj de la kontraŭhoma konkurado.
Kiel rezultos por tiuj popoloj la Ŝanĝo? <ble 
neniu povas antaŭvidi kia estos la finstato de tiu 
procezo. Verdire en la kapitalista sistemo estas 
landoj bone -eĉ tre bone- progresas ($vedio, 
Svisio, Aŭstrio kaj ampleksaj zonoj kaj sociaj 
tavoloj en Usono). Aliaj progresas bone sed tre 
pene kaj malmole (kazo de lapanio). Gatas multaj 
aliaj landoj kaj regionoj en ia kapitalista mondo 
kie la bonstato kaj la riĉeco ne estas tiom 
granda kiom en la menciitaj socioj sed tamen ili 
relative bone kaj komforte disvolviĝas. Pine 
restas granda nombro da popoloj, multaj milionoj 
da homoj, kiuj troviĝas en la plej granda mizero. 
Fakte du trionoj el la homaro malsatas. La 
kapitalismo, antaŭ kiu surgenuiĝas la popoloj de la 
ekssocialistaj landoj de Centra Gŭropo, ne scias, 
ne povas kaj ne volas solvi tiun problemon. Kiu
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Du trionoj el la tutmonda loĝantaro malsatas. La kapitalista sistemo, antao kiu surgenuiĝas la 
loĝantaro de la ekssocialismaj landoj- ne scias, ne povas kaj ne volas solvi tiun problemon.

granda mizero de la kapitalismo ne troviĝas en la 
zono Ĉirkaŭanta la ĝis nun socialista bloko. 
Aŭstrio, K.R.U., Rvedio, Svisio k.s. estas alloga 
montrofenestro por ravi la loĝantaron de la 
popolo) kiuj intencis konstrui la Komunismon, sed 
malantaŭ tiu zono IHispanio, Portugalio, Irelando, 
eĉ ampleksaj zonoj de Britio... la vivnivelo kaj 
la konsum-nivelo konsiderinde estas malpli alloga. 
Kaj restas, kiel dirite, la granda amaso da 
popoloj en Afriko, Azio kaj Buda kaj Centra 
Ameriko kie multaj milionoj da homoj malsatas kaj 
mankas al ili eĉ la plej necesa.
Kiu estas la kaŭzo de tiom grandaj diferencoj 
inter homaj kolektivoj de la sama ekonomia 
sistemo? Ru, precize tiu karakterajo estas la 
Ĉefa eco de la kapitalismo. Ciu bonstato kaj 
komforto en iu zono baziĝas sur la mizero de 
aliaj zonoj, ĉiu progreso kaj riĉeco de iu homa 
kolektivo estas la kaŭzo kaj la sekvo de la 
malprogreso kaj malriĉeco de aliaj homaj amasoj. 
Svedio kaj Svisio estas riĉaj socioj precize pro 

tio ke ili havas grandegajn kapitalo-investojn en 
la malevoluintaj landoj de la Cria Mondo, «n 
Argentino kaj Venezuelo okazis pasintjare gravaj 
sociaj tumultoj pro la popola malsato. Per ilia 
malsato kaj ilia mizero tiuj popolo) subtenas la 
konsumsocion de Usono kaj aliaj centroj de la 
monda kapitalismo. Un tiu maljusta mondo, kiu loko 
estos asignita al la nun alvenantaj Polio, 
Hungario, cekoslovakio...? cu oni permesos al 
ili ĝui ekonomian potencon kiel tiu de la alte 
industriigitaj lando)? Ciuj altaj Stupoj de la 
tutmonda socia piramido estas jam firme okupataj 
de la potenculoj. Bni devas konkuri kontraŭ ili 
por atingi lokon en tiuj Stupoj. ?e la nove 
alvenintaj popoloj deziras entrepreni tiun 
batalon, la venko ne estos facila <kiel povas 
atesti la japanoj! kaj se ili venkus Ciukaze ili 
devos poste ekspluati la popolojn de la malsupraj 
stupo) de ia piramido por konservi sian 'status’. 
Uble ili atingos ian kontentigan nivelon kiu pagu 
al ili sian forlason de la socialismo, sian
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Cukcesis la kapitalisma politiko allogi la logantaron de la orlenteŭropaj ekssocialismaj landoj per 
ia bildoj de la riĉabunda konsumsocio. Fakte, tiu brila mondo estas nur limigita kaj privilegiita 
parto el la kapitalista mondo,- malgranda fellĉo-insulo al kiu, versajne, ne estas destinata tiu 
loĝantaro.

perfidon al la Granda kaŭzo de la homaro. dJi tio 
de 'perfido al la kaŭzo de la homaro* ne estas 
nura emtazo-frazo. Va Jurnalo) de la lasta) tago) 
informas pri la eksigo el G.liĵ.R. de multa) fremda) 
laboristo) de malriĉa) landoji oni konstatis ian 
rasisman sintenon kontraŭ ili fare de la germano). 
Rlia ekzemplo estas tiu de ^ehoslovakio. lta 
nuna) reganto) de tiu ladon prenis la decidon 
finigi la komercajn rilatojn kun Kubo. Viamaniere 
ili aldonigas al la komerca sieĝo de la usona 
imperiismo kontraŭ tiu malgranda ka) malforta 
lando. Antaŭ proksimume tridek jaro), okaze de 
simila usona blokigo kontraŭ Kubo, la tiama hispana 
registaro t.e. la frankisma reĝimo, rifuzis apogi 
tiun usonan blokig-politikon kontraŭ la reĝimo de 
Fidel Kastro, spit' al tio ke ambaŭ reĝimo) (la 
tiama de Hispanio ka) la Kuba) estis tute 
kontraŭa), kaj Hispanio estis granda aliancano de 
Usono kiu havis jam tiam kelka) militista) bazoj 
sur nia teritorio. Kiel reprezalio pro la hispana 
sinteno la mararmeo usona atakis iun hispanan 
Ŝipon portantan varojn al Kuboi rezulte de tiu 
atako mortis kelka) hispanaj maristo), inter ili 
la Ŝipestro. Ru, spit' al tiaspecaj premoj, la 
komercado inter Hispanio kaj Kubo, fakte, Ĉesis 
neniam. Vio montras al ni ke faŝista diktatoro 
scias konduti pli honore ol la "saĝa” Viclav 
Havel.
Ru, povos okazi post longega serio da tial 

malnoblaĵo) la ekonomio de ia ekssocialista) 
lando) sukcesos grimpi en sufiĉe konvenan lokon 
ene de la tutmonda ekonomia areno, ged ankaŭ povos 
okazi ke la destino de tiu) popolo) estos nur 
plikreskigi la nombron de la ekspluatata landoj. La 
ekonomia) spertulo) anoncas ke post nur dek jaroj 
estos en Sovetunio 47 milionoj da senlaborulo). La 
koncernaj kalkuloj por Polio estas eĉ pli 
malbonaj. Jen tiu estas/os la heredaĵo lasota de 
jfolidanorsc kaj la reakcia katolika pastraro 
de tiu lando. Re eblas antaŭvidi la estontecon, 
sed decas informi al la homoj de tiuj popolo) ke 
en la vojo tra kiu ili ekmarŝas troviĝas: 
riĉeco, komforto kaj luksa vivo por iuj malmultaj 
inter ili, kaj senlaboreco, malsato, subpremado, 
mizero por multa), samkiel egoismo, malsolidareco 
kontraŭhoma konkurado, envio, senespero, 
drogkonsumado, drog-mafio) kaj aliaj fekaĵo) kiei 
nepra komponaĵo de la socio, $?e estos tiaj la 
atingaĵoj de tiu) popoloj, ili restos kiel 
prostitutino kiu post perdi sian honoron ankaŭ ne 
ricevis sian salajron. Malfeliĉe devos pasi tuta 
generacio (tridekjara periodo) por ke tiuj popoloj 
komprenu tion. Kaj la korektado eble postulos 
samdaŭran tempoperiodon. Kiel dirite, ekde 
Historia vidpunkto tio estos nur eta fleksaĵo, 
sed de homa vidpunkto ĉi tio konstituos la 
fuŝigon de kompleta vivo-daŭro kaj la fiasko de 
una generacio.

Faustino Gastado Vallina 
Gijon, Junio - 1990.



ANONCOJ

ANDALUZIA ESPERANT0-UNŬI60 (A. E. U.)

Ofertas al vi:
m La diskan LP (longedaŭre) KOSMO-INFANO da la malaga muzikista SOLO, kan modernaj kaj belaj kanzanaj en 
Esperanto. Surdiskigita per nova digitala sono-sistemo DAT, kiu ebligasla plej bonan sonon.
Prezo: 1.200 pesetoj (disko kaj teksto kaj sendo)

m La libron PANDEMONIO, verkitaj de junaj hispanaj verkistoj, kun ritaj literaturajoj premiitaj Ĉe la 
Belartaj Konkursoj de UEA.
Rakontoj de Georgo Kamaĉo, Alberto Franko, Ksavero Moleono, M.Angelo Santo, kaj aliaj.
Prezo: 700 pesetoj, (libro kaj sendkosto)

* l-an INTERNACIAN RENKONTIĜON kaj
8-an ANDALUZIA KONGRESO DE ESPERANTO en Torroz (Mdlaga) de la 7-a ĝis la 14-a de oktobro 1990. Logado 

kaj tri mangoj en tre bela restadejo apud la plago, on 2, 2, 4, 5, 6 kaj 7-lita Ĉambroj, Ĉiuj kun 
necesejo kaj duŝejo.
Venu kaj ferlu en Torroz, vilago de la Suna Marbordo, kun, laŭdire, la plej bona klimato el Eŭropo. 
Prezo por la tuta semajno: 14.000 pesetoj
Informoj, mendoj, pagoj ĉe: Andaluzia Esperanto-Unulgo

Poŝtkesto 864
E-29080 MALAGA

HEROLDO DE ESPERANTO

La plej ofta sendependa internacia gazeto de la Esperanto-Movado, "Heroldo de Esperanto”, en ia nuna jaro 
festas sian 70-jaran datrevenon.
"Heroldo" estis fondita la 14-an de aprilo 1420 en Horrem/Kolonjo (Germanio) de Teo Jung, kaj aperadis 
ĝis nun kun du solaj esceptoj: en 1926, pro naziaj persekutoj, gi mallonge silentis ĝis sia reapero en 
Nederlando; la dua, pli longa, silentado okazis dum la milita periodo, inter 1940 kaj 1946.
Sub la redaktado de Ada Fighiera-Sikorska, "Heroldo de Esperanto" unue aperis dum 17 Jaroj en Bruselo 
(Belgio) kaj dum 9 jaroj en Madrido (Hispanio); ekde 1988, la gazeto definitive aperas en Torino (Italio). 
La ĉefaj karakterizoj de tiu ĉi plej populara internacia Esperanto-gazeto estas:
— gia granda formato, simila al tag-gazeto, kaj la vario de gia enpaglgo.
— gia ofteco (16 numeroj jare).
— la abundeco de giaj informoj, verkitaj en sinteza stilo kaj prezentitaj en multaj rubrikoj pri 

junularo, kongresoj, feriaj renkontigoj, libro-recenzoj, jubileoj, mallongaj Informoj, Nia Filmo, 
anoncetoj, ktp.

— la specialaj numeroj pri la Universalaj Kongresoj kaj la kalendaro de la Esperantaj kunvenoj kaj 
renkontigoj.

— gia sendependenco.

Portugalaj kaj hispanaj komunistoj esperantistoj starigis la asocion: "Iberia Komunista Esperantista 
Kolektivo”, ĉiuj samideanoj interesataj, bonvolu skribi al:

Joao Sacramento Luis Serrano Pdrez
Rua Goncalves Ramos 94 Font-Nova, 32
2700-AMADORA (Portugal) 08202-SABADELL (Barcelona)

Hispana Esperanta Fervojista Asocio (H.E.F.A.)

Ekde februaro 1990 la esperantistoj fervojistoj de Barcelono havas novan sidejon:
en ia vestiblo de la fervoja stacidomo CLOT-ARAGO
La klubaj kunvenoj okazas ĉlulunde de la 17-a ĝis la 20-a horo. Gastoj estas bonvenaj. 
Koresponda adreso:

Hispana Esperanto Fervojista Asocio (H.E.F.A.)
Poŝtkesto 15027
E-08080 BARCELONA
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